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YLEISTÄ	
 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää paikallisella tasolla asukkaiden 

kotiseutuajattelua, lisätä asujien osallistumishalukkuutta kunnalliseen 

päätöksentekoon sekä vaikuttaa rakentavasti toiminta-alueensa yleiseen 

viihtyvyyteen. 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan toimien alueensa etujärjestönä Turun 

kaupungin eri hallintokuntiin yhteistyössä Kotiseutuliiton, Turkuseuran, alueen 

yritysten, muiden toimijoiden ja asukkaiden kanssa.  

Yhdistyksellä on kolme päätoimintamuotoa:  

I. Suora vaikuttaminen alueen asioihin/alueellinen edunvalvonta 

II. Julkaisutoiminta, sekä  

III.  kulttuuri- ja virkistystilaisuuksien järjestäminen joko yksin tai 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

TAVOITTEET	VUODELLE	2021	
 

Yleisenä tavoitteena on säilyttää yhdistys toimintakykyisenä perustoiminnoissaan huolimatta 
korona -pandemian aiheuttamista rajoitteista.  
 
Tavoitteena on toimialueen kaikenpuolinen kehittäminen ja yhteistyönmallien edellään 

kehittäminen Turkuseuran, muiden kaupunginosayhdistysten, Aluefoorumin, 

Aurajokisäätiön, Maarian seurakunnan Itä-Maarian alueneuvoston, Elävän Kulttuurin 

Koroinen ry:n ja muiden alueella vaikuttavien toimijoiden kanssa. 

Asukasbudjetointijärjestelmään tutustutaan ja sen hyväksikäyttöä edistetään.  

 

Laajamittaisempiin kulttuurihankkeisiin, kuten jollekin kulttuurivaikuttajalle omistettu 

symposiumin järjestämiseen ja näytelmien tuottamiseen ja printtijulkaisujen tekemiseen 

mennään mukaan vain perustelluista syistä ottaen huomioon yhdistyksen omat resurssit.  

 

	

 
 
 
 
 



TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

29.1.2021 
Kotiseutuyhdistys 
Halinen-Räntämäki ry 

Frantsinkatu 10 
20540 Turku 

Y-tunnus 1624495-8 

www.koroinen.fi 

 

 

2(3) 
 

	

TAVOITTEET	TOIMINTAMUODOTTAIN	

Alueen	kehittämistoiminta:	
 

Seurataan aktiivisesti alueen kehittymistä ja osallistutaan Turkuseuran ja muiden alueella 

vaikuttavien toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin. 

Kehitetään aktiivisesti tapoja jakaa ajankohtaista tietoa niin yhdistyksen hallituksessa 

jäsenistön piirissä yleensä.  

Virkistystoiminta:	
 

HaliSviikko järjestetään toukokuussa 2021 kaupunginosaviikkoihin kuuluvina 

vuodelle 2020 tehdyn suunnitelman pohjalta (Halinen-Räntämäki- Koroinen 

kaupunkiosaviikko). Yhdistyksen omat päätapahtumat ovat:  

- Kylvön siunaus, äitien päivänä 9.5. 2021, yhteistyökumppani Maarian 

seurakunta. 

- Halisilta, ke 12.5.2021 tai to 13.5.2021.  

Koroisten	ristin	kesä-	ja	joulutapahtumat:		
 

Osallistutaan Koroisten ristin kesä- ja jouluhartaustilaisuuksiin kahvi- ja mehutarjoiluin 

aiempien vuosien tapanaan.  

Tilaisuudet ovat suunnitelmien mukaan seuraavat: Kesähartaus 13.6.2021, Marian päivän 

hartaus 2.7.2021 ja jouluhartaus 15.12.2021. 

Kulttuuritoimint	
 

Tavoitteena on, että yhdistys järjestää John Keatsin (1795–1821) Endymion-runoelmaan 

perustuvan runo-, musiikki ja tanssiesityksen Koroisten kylän alueella loppukesästä 2021.  

 

John Keats on kansainvälisesti, varsinkin englanninkielisissä maissa hyvin arvostettu 

runoilija, jonka kuolemasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 200 vuotta. Yhdistyksemme 

jäsen, Timo Leinoselta on juuri valmistunut aiemmin suomentamattoman Keatsin 

Endymion -runoelman I ja II kirjan suomennokset (kirjoja yhteensä 4 kpl, joissa yhteensä 

4000 säettä).  

 

Runoesityksen esityspaikaksi oli suunniteltu Koroisten kylää yhteistyökumppanina Elävän 

Kulttuurin Koroinen ry, ja ohjaajaksi Maaret Perälää yhteistyökumppanina Turun 

Lausuntakerho ry. 

 

Hankkeen rahoitus on vielä avoin kysymys. Hankkeelle on haettu avustusta Turun 

kaupungin Kulttuurilautakunnalta. Päätös saataneen helmikuun aikana.  
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Suunnitelmissa on vielä jättää avustushakemus Varsinais-Suomen Kulttuurisäätiölle ja 

Turun Teatterisäätiölle sekä hakea avustusta nettipohjaisilla joukkorahoitusjärjestelmillä, 

kuten esimerkiksi Mesenaatti.me.llä, joka oli käytössä Toivon ja tuhon tie -näytelmän 

rahoittamisessa, tai uudella Kulttuurilahja.fi:llä. Jälkimmäinen tuntuu nimensä perusteella 

nyt sopivammalta- 

 

Molemmat vaativat tarkkaa työtä ja toimivaa suunnitelmaa onnistuakseen. Timo Leinosen 

on luvannut taata henkilökohtaisesti 1500 euron rahoituspohjan, kunhan vain 

joukkorahoitushankkeelle kyetään rakentamaan uskottava suunnitelma.  

 

Mainittakoon, että Toivon ja tuhon tien joukkorahoituskampanjassa ei juuri onnistuttu 

löytämään ulkopuolista rahoitusta.  

Muu	kulttuuritoiminta	
Kehitetään edelleen Runollista Kulttuurikävely tarjontaa asiasta kiinnostuneille. 

 

Pyritään luomaan yhteyksiä alueen nuorten kanssa toimivien kanssa esimerkiksi siten, että 

HaliSiltaan pyritään saamaan aiempaa enemmän nuorten omaa ohjelmaa 

Julkaisutoiminta	
Kehitetään Koroinen.fi -nettijulkaisun Artikkeliosastoa hyödyntäen sitä, että osastolta 

löytyvät kaikki yksittäiset julkaistut Koroiset -lehdet sekä luettelot luokitteluineen kaikista 

lehdissä olleista artikkeleista. 

 

Tavoitteena on kehittää järjestelmä, millä voidaan varmistaa se, että Koroinen.fi:n 

Artikkelit -osastolla voidaan julkaista säännönmukaisesti yksi pitempi artikkeli joka toinen 

viikko. 

 

Selvitetään mahdollisuutta perustaa Koroinen.fi -järjestelmään uusi osasto lyhyemmille 

jutuilla. Tarkoituksena olisi luoda nopeasti luettava nettijulkaisu, jossa kirjoittamiskynnys 

olisi matalampi, ja jossa useampi voisi siirtää juttuja Koroinen.fi:een. 

 

Selvitetään myös mahdollisuutta julkaista maksullisia ilmoituksia sekä sitä, miten 

Koroinen.fi systeemiä voitaisiin hyödyntää joukkorahoitusjärjestelmän tukena.  

Yhteistyöstä	Suomen	Kotiseutuliiton	ja	Turkuseuran	kanssa	
Yhteistyötä jatketaan aiempaan tapaan levittämällä tietoisuutta Turkuseurasta ja sen 

toiminnasta ja julkaisuista. Sama koskee myös Kotiseutuliittoa.  

Muu	toiminta	
Muusta toiminnasta päätetään tapauskohtaisesti erikseen. 

 

 

 


